
hogy ez a rusztikus vallásos népi művészet kezdete az 1700-as évek közepéri - leg
alábbis Keszthely környékén - már megtalálható.

Milyen célból, mílyen szándékkal állították ezeket a kereszteket? Székely László,
a vallásos néprajz nagy ismerője ezeket írja: "A templom és temetőn kívülí vallásos
emlékek a következőképpen csoportosíthatók: 1. Engesztelő (vezeklő, búnhődésre

figyelmeztető) keresztek. Ezek az embereket egy szerencsétlenül járt, vagy gyilkos
ság áldozatává lett hivő lélek üdvéért való imádságra hívják fel, s néhol régi
jogi vonatkozásuk is van (ti. régen írásos okmány is kötelezte a vezeklőket 
gyilkosokat - keresztek állítására az elkövetett tett helyén). 2. Ahítatra ébresztő
szobrok, képek, fülkék. Ahogy a o nevük is mutatja, ezekkel kapcsolatban egyszerű

népi áhítatról van szó, amellyel a nép Istenhez emeli lelkét. Erdőkben, útkeresz
teződéseknél, hidakon, szorosokban, hegyeken emelt egyszerű vagy térdeplős ke
resztek ezek. 3. Krisztus kínszenvedésének valamilyen rendkívüli esemény (tatár
betörés, pestis) emlékére emelt keresztek. o

A Keszthelyi Esperesi Kerület 13 plébániajának területén több, mint 200' ke
resztet, 10 szentháromságszobrot, 8 Patróna Hungariae és 24 különféle szentnek a
szobrát ismerjük. A kereszteknek kb. 5%-a teljesen rom; kb. 20%-a erősen ron
gált, 35%-a kisebb-nagyobb -javítással helyrehozható és kb. 40%-a épnek mondható.
A falvak belterületén levő kereszteket, szobrokat a hívek karbantartják, legtöbb
ször bemeszelik. A dűlőutak, szőlőskertek mentén levők nagy részét az időjárás

kikezdte.-Ezek 30-40 év múlva romosakká válnak. Szinte minden évben találunk
frissen kidöntött keresztet is. A gyakorlatban megoldatlan a temetők keresztjeinek
és síremlékeinek sorsa is. Pedig itt népművészeti szempontból nagy értékek rej
tőznek. "A Balaton északi partján levő szőlőművelő falvakban pl. az 1860~as 70-es
években terjedt el a divatja annak, hogy falusi házaspárok védőszentjeik alak-

o jaival díszített fogadalmi o kereszteket állítsanak utak mellé vagy .házuk elé, és
néha 3-4 méteres faragott kő síremlékeket emeljenek a temetőkben." Az idé
zetet az 1975. kiadású Magyar Népmúvészetből vettük. Az ott közölt 23 képből

14 közvetlenül Keszthely sziíkebb környékéről való!
Önkénytelenűl is felmerül a kérdés: Mi legyen ezek után? A kérdőjelre egy

magam nem tudok felelni, de néhány gondolatot szeretnék felvetni. Megfelelő

térrel rendelkező plébániákon kötárakat lehetne kialakítani. Ide kellene beszállí
tani a romos kereszteknek még valamit is jelentő részeit. A romokat eltakarítani.
A még ép vagy még könnyebben megjavítható keresztek karbantartására szakem
berek bevonésávat eljárást kellene kidolgozni és azt a plébániákkal ismertetni. A
módszer legyen egyszerű és olcsó, hogya hívek is képesek legyenek akivitelezésre.
Az arra érdemes kereszteket, síremlékeket miíemlékké kellene nyilváníttatni.

A temetőket fenntartó közületekkel a temetők központi keresztjeinek és a sír
emlékeknekfenntartására jó volna egyezséget kötni. Különösen fontos volna, hogy
a ki ürítendő síroknál a kereszteket, értékesebb síremlékeket akialakítandó kőtá
rakba lehessen szállítani. Ehhez erkölcsi és anyagi segítséget kell kapniuk a plébá
niáknak.
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Boldogasszony hét öröme

Szűz, lakása I1círomságnak,
dísze örök '!tagy jóságnak,
irgalmasság temploma.
Alázatod aki látja,
kedvességed megcsodálja,
ragyogá8od mily csoda!

Angyal jelzi küldetésben:
te szülöd majd szitzességben
üdvösségünk szent keg1/ét.
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Kérded, hogyan lehetséges,
s igen szódra ím, testté lesz,
dicső király földre lép.

Aztán neked gratulálnak:
napot adsz te a világnak,
holdfényt tenger csillaga~
Szülésben nem kevesbedtél,
szűz maradsz, bár anya lettél,
gyermekszülő Szűzanya.

A harmadik boldogságod:
csillag támad, látva látod,
mely Fiadhoz elvezet,
bölcsek jöp,nek' és imádják,
ajándékkal elhalmozzák

. hozva drága kincseket.

Negyedik seen» vigasság ér:
halott Krisztus sírból felkél
a harmadik hajnalon. .
Erős hitben remény támad
látván futtát a halálnak,
kegyelem jő gazdagon.

aj örömöd ötödszörre,
midőn látod szállni mennybe
dicsőségben Fiadat:
nyiltan akkor tudtul adja,
kinek voltál édesanyja,
s kinek -lánya vagy magad.

aj vígságod jelentette,
ki a mennyből hozzánk jött le
tűznyelveket osztva szét:
ő tisztitja, őrzi, védi,
kegyelmével megtetézi
az apostolok szivét.

A hetedik boldogságod,
midőn Krisztust újra látod,
ki egekbe felvitet.
Angyaloknál nagyobb fénnyel,
felmagasztal dicsőséggel,

ragyog rád a tisztelet.

A mennyei udvarokban
nem tisztelnek senkit jobhan
szentek, boldogok között,
s általad nyer minqen szépet,
jósiÍgoQ,ért áldva téged,
ki erénybe öltözött.

Szűz, ki kegyes anya lettél,
hadd érezzük: életünkért
most is mennyi jót teszel.
Bűntől minket őrizzél meg,
vezesd mennybe híveidet,
ott vigadjunk szentekkel.
Amen.

Latinból fordította: CSANAD' BÉLA
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